Simrishamns kommun
informerar januari 2012
Simrishamns kommuns
miljöpris för 2011 utdelat
Kommunens miljöpris har delats ut för tredje året. Det
blev Skånefrö som mottog det och motiveringen löd:
”För att från en restprodukt, som tidigare var att betrakta som avfall, ha skapat en energiprodukt som kan hjälpa
till att reducera världens utsläpp av växthusgaser. Skånefrö har dessutom agerat som god förebild och själv
övergått till denna energiprodukt. I gott samarbete med
kringboende har Skånefrö kunnat maximera miljönyttan av de investeringar de haft för sin övergång.”
Prissumman på 10.000 kr och ett diplom delades ut i
samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december.
– Miljöpriset ska ges till någon som arbetar för hållbar miljö och i år blev detta särskilt tydligt, säger Monica Gripp, ordförande i myndighetsnämnden i Simrishamns kommun och den som tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande, Christer Akej, delade ut
priset. Skånefrö tar tillvara rens från utsäde och använder det för uppvärmning. Företaget kan till och med förse omgivande bebyggelse med miljövänlig värme.
– Ett övergripande miljömål nås genom minskad koldioxid i luften genom Skånefrös satsning, fortsätter Monica Gripp. Vi i Simrishamns kommun är glada och
stolta över Skånefrös verksamhet.

Öppet hus på Simrislundsskolan
Simrislundsskolan håller öppet hus för blivande förskoleklasselever inför läsåret
2012/2013. Föräldrar och barn hälsas välkomna till Simrislundsskolan den 23 janunari mellan kl. 18.00 och 19.30.
Ni får möjlighet att träffa pedagogerna
som är ansvariga för 6-årsverksamheten
och skolbarnomsorgen (fritidshem) samt

bekanta er med lokalerna.
Har ni frågor kring förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen går det bra att
kontakta rektor Katrin Österberg, 0414-81
95 66, eller skolassistent Helén Olhed,
0414-81 98 20.
Välkomna!

Vintermys på Valfisken
Under sportlovet händer det roliga saker hela veckan, många föreningar har öppet speciellt för att du ska få möjlighet att prova på
olika aktiviteter/verksamheter. Onsdagen
den 22 februari kommer det bland annat bli
”Vintermys på Valfisken” och alla hälsas
välkomna. Det blir en dag då hela Valfisken
sjuder av liv. En dag för hela familjen, för
gammal som för ung. Mer information
kommer att publiceras på simrishamn.se,
hos FM Österlen samt här i Österlenmaga-

sinet (vecka 7), så håll utkik!
Vill din förening/organisation vara delaktiga i arrangemanget? Eller vill du göra
reklam för ett sportlovsarrangemang som
din förening/organisation arrangerar under
sportlovsveckan? Ta tillfället i akt och visa
upp din/er verksamhet. För mer information, kontakta Camilla Svensson, fritidssekreterare på kultur- och fritidsförvaltningen,
0414-81 93 15 eller
camilla.a.svensson@simrishamn.se.

Vårens starta-eget-information
Aktuella datum för Nyföretagarcentrums inspirations- och fördjupningsträffar för dig som
funderar på att starta eget företag:
Inspirationsträffar
• Ystad måndag den 6 februari
• Simrishamn tisdag den 6 mars
• Tomelilla tisdag den 27 mars

Fördjupningsträffar
• Ystad tisdag den 28 februari
• Simrishamn tisdag den 20 mars
• Tomelilla tisdag den 17 april

Nyföretagarträffarna i Simrishamn är kl. 18–20 på Marint centrum. Föranmälan görs till
näringslivsutvecklare Lars Person, 0414-81 91 22 eller lars.persson@simrishamn.se.

Årets första frukostmöte för företagare
Företagare i Simrishamns kommun hälsas
varmt välkomna till årets första frukostmöte. Detta kommer att hållas början av februari och handla om den viktiga gymnasiefrågan i vår kommun. Information om datum

Titta in på
osterlengymnasiet.se eller
facebook.com/osterlengymnasiet

Kalendarium
25 jan
31 jan
6 feb
8 feb
9 feb
14 feb
15 feb
16 feb

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Socialnämnd
Myndighetsnämnd
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnd
Individ- och familjeutskott
Barn- och utbildningsnämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämnd

Foto: Bengt Bengtsson
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Öppet hus
19 januari
kl. 17.30–20

och plats för frukostmötet kommer inom
kort i Nyhetsbrevet, i annonser och på simrishamn.se. Tiden är som alltid
kl. 7.30–9.00 och frukost serveras!
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Många ljuspunkter i vintermörkret


Region Skåne upphandlar
just nu hospice och kvalificerad vård i hemmet (KVH).
Hospice är en avdelning i
första hand avsedd för patienter som är inskrivna i
KVH. På avdelningen kan
patienten läggas in för en
kortare tids vård, behandling
och avlastning samt vid behov vård i livets slutskede.
Inläggningsmöjlighet finns
dygnet runt. Jag hoppas naturligtvis på att våra lokala
aktörer räknar hem denna
upphandling och att verksamheten hamnar här.
Snurringen, Simrishamns

enda stadsbuss, har nu börjat
rulla på en ny, utökad rutt.
Intresset för Snurringen har
varit så stort och uppskattat
att resenärer med rullstol eller rollator inte alltid har fått
plats. Simrishamns kommun
och Skånetrafiken har därför
uppgraderat Snurringen med
ett större fordon så att alla
kan åka med.
Turtätheten har också ökat
så att bussen går med en timmes mellanrum till skillnad
mot tidigare då den gick med
en timme och en kvarts mellanrum. Dessutom utökades
linjestäckningen så att rese-

närer som bor i eller har
ärenden till Simrislund och
Annelund kan åka med
Snurringen. Linjen är uppdelad i en blå runda (norra rundan) och en röd runda (södra
rundan). Båda har stationen
och lasarettet som målpunkt,
men man kan självklart sitta
kvar på bussen och åka vidare precis som tidigare.
Våra skolor är ständigt i
fokus och det är bra, för det
är en av kommunens absolut
viktigaste uppgifter: att ge
utbildning till våra barn och
unga och ge dem bästa möjliga start i livet. På barn- och

Torsdag ?/?  Vecka ?  2011 Årgång 26

utbildningsnämndens senaste sammanträde beslutades
att uppdatera och sammanställa de utredningar som är
gjorda på senare år och som
legat som underlag för remissrundor och diskussioner. Krympande elevkullar
ska hanteras med bibehållen
kvalitet. Den 15/2 ska nämnden ta upp ärendet om
grundskolornas organisation. Jag hoppas på en långsiktig hållbar lösning, så att
lärare och elever kan få arbetsro i skolan.

Anders Johnsson (M)
Kommunstyrelsens
ordförande

Företagsmässa i
Simrishamn för unga
företagare 10–11 februari
10–11 februari hålls den regionala UF-mässan, Ung Företagssamhet, i Simrishamn. Platsen är i konferenslokalen
Skeppet på Marint centrum. UF-företagare från hela sydöstra Skåne visar upp sina spännande företag och tävlar om
utmärkelserna ”bästa entreprenör” och ”bästa produkt”.
Försäljning av nya produkter, information och korta föredrag är andra inslag. Eleverna, som går på gymnasiet, driver sina UF-företag parallellt med studierna. Mässan är öppen kl. 12–15 på fredagen och kl. 11–14 under lördagen.
Kom och träffa våra unga och ambitiösa UF-företagare på
mässan i Simrishamn – framtidens entreprenörer och företagare!
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Det händer på
Österlens museum
Lördag 18 februari kl. 13 är det invigning av utställningen
”Salt”
Ett treårigt samarbetsprojekt mellan Trelleborgs museum,
Klostret i Ystad och Österlens museum – tre salta städer.
Fokus ligger på pedagogik och tillgänglighet och kommer
att innefatta en turnerande utställning med alla upptänkliga
ingångar till temat salt. I detta projekt utvecklas fler möjligheter för alla att ta till sig en utställning genom att vi producerar en vandringsutställning om salt utifrån flera aspekter:
hälsomässiga, historiska, naturvetenskapliga och konstnärliga.
Salt berör allt! Utgångspunkten i projektet är barn och
ungdomar, tillgänglighet och pedagogik. Vi samarbetar
även med pedagoger, institutioner, formgivare, saltexperter
och föreningen Attention i utvecklingsarbetet. Temautställningen står sedan på Österlens museum till 6 juni.
Öppettider på museet under våren fram till påsk
Tisdag–fredag kl. 12–16
Helgfri lördag kl. 10–14
Söndag och helgdag stängt om inget annat anges.

Marint centrum och
Österlengymnasiet
Under hösten har Marint centrum fördjupat
dialogen och samarbetet med Österlengymnasiet. Samverkan sker på flera nivåer och
handlar exempelvis om elevdeltagande på
konferenser och andra arrangemang i Marint centrums regi och gästföreläsningar eller laborationer under ledning av aktörer
som finns på Marint centrum eller bland
våra samarbetspartner. En diskussion pågår
kring hur sådana inslag i undervisningen
kan bidra till att nischa vissa utbildningar
och skapa ett unikt innehåll för Österlengymnasiet. På sikt kan det också finnas
möjligheter att skapa ett särskilt program
med riksintag, vilket kommer att utredas så
småningom.
– Vi är mycket glada för samarbetsmöjligheterna med Marint centrum, företagen
som finns där och forskningsinstituten och
organisationerna i deras nätverk, säger
Christina Bergkvist, rektor vid Österlengymnasiet. Vi har fått mycket positiv respons från eleverna och vi är övertygade om
att det bidrar till att stärka Österlengymnasiets attraktivitet ytterligare.
En annan möjlighet som finns för gymnasieeleverna är att samarbeta direkt med
de företag och organisationer som finns på
Marint centrum. Ett sådant samarbete har
pågått under höstterminen, mellan en grupp
elever från naturvetenskapliga programmet
och företaget Simris Alg. Under handledning av Jakob Larsson och Gustav Knutsson från Simris Alg har eleverna byggt bioreaktorer, provat vilka näringslösningar

som är mest optimala för algernas tillväxt,
odlat och slutligen skördat mikroalger.
– Det har varit intressant att träffa biologerna från Simris Alg, säger Emma Berglund och Manfred Schmidt i NV09, som varit engagerade i projektet. Vi har fått testa
naturvetenskaplig teori och praktik ”på riktigt” och man förstår hur mycket tid det ligger bakom för att allt ska fungera. Genom
detta projekt kan man se flera möjligheter
till spännande projektarbeten. Till våren
kommer vi att läsa kemi breddning och
hoppas att kunna knyta an till det vi har lärt
oss denna termin, avslutar Emma och Manfred.
Från Simris Algs sida framhåller man
gymnasieskolans roll i att ge ungdomar,
framtidens forskare och företagare, verktyg
för kunskap, experimentlusta och nya idéer.
– Vi får många förfrågningar om gemensamma projekt från olika skolor, men vill
stödja vår hembygd och har därför valt att
samarbeta specifikt med Österlengymnasiet, säger bolagets vd Fredrika Gullfot.
Varje termin avsätter vi ett antal arbetsdagar då våra medarbetare handleder naturprogrammets elever i tillämpade projekt om
mikroalger. Eleverna får därmed praktiska
erfarenheter och unika kunskaper inom ett
område i den teknisk-naturvetenskapliga
utvecklingens absoluta framkant. Vi hoppas
på så vis kunna inspirera till fortsatta studier
och en framtida karriär inom naturvetenskap
och teknik – och givetvis även duktiga framtida medarbetare hos oss på Simris Alg.

Biblioteket informerar
Fredagssagan 13/1, 3/2, kl. 14
Följ med till sagans skog där troll, prinsessor, drakar och modiga djur bor.
Vi berättar sagor, kanske sjunger vi en sång och rimmar och ramsar litegrann. Passar bäst för dig som fyllt 3 år. Fri entré. Ingen föranmälan
krävs.

Bokfika på Bénka-dì 1/2, kl.18
Barn- och ungdomsbibliotekarien besöker Bénka-dí och bjuder på bokfika.
Vi samtalar om böcker som berör och väcker känslor, dricker te och mumsar kakor. simrishamn.se/ungdomenshus

Läseklubben Tumlaren 24/1, 14/2, kl.15
Tumlaren har blivit något av en klassiker och vi fortsätter självklart! Vi
träffas sex tisdagar och fikar och pratar böcker. För dig mellan 9 och 12 år.
Fri entré. Anmälan i förväg till magnus.cadier@simrishamn.se

Filosoferande lässamkväm Start 1/2, kl. 19
Vårlig fördjupning i verk av bland andra Thomas Mann, Thomas Nagel och
Friedrich Nietzsche. Listan kan kompletteras med önskemål från deltagarna. Avgift: 595 kr för sex gånger. Ledare: Håkan Arvidsson. Anmälan:
0414-139 98 eller sosk@sv.se. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Gerda Andrén – konturer av ett livsöde
28/1, kl 14 på Sankt Olofs bibliotek
Stellan Ranebo berättar om Gerdas dramatiska liv. Gerda föddes 1873 i
Sankt Olof. En slump förde henne ut i världen som sångerska. Hon upplevde ryska revolutionen och flykt undan andra världskriget. Fri entré. Ingen
föranmälan krävs. I samarbete med Sankt Olofs kulturförening.

Resa till Himalaya,”Världens tak” 4/2, kl. 12
Fotograf Anette Åberg visar bilder och berättar om sitt älskade Indien. Vi
får drömma oss med på en resa till ”Indiens Venedig”, Srinagar, till staden
Leh i Ladakh som ligger på 3 500 meters höjd, och slutligen gör vi ett besök i Dharamsala, Dalai Lamas hemby. Fri entré. Anmälan i förväg till biblioteket. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Ny termin på Kulturskolan!

Barndans 4–5 år, måndagar kl. 16.00–16.45
Dans 6–7 år, måndagar 17.00–17.45.
Ledare: Jessica Ström. Start 13 februari

Instrumentundervisningen är i full gång och Konstverkstäderna är fulltecknade. Men vi kan ta emot nya elever i körerna, i dansgrupperna och i
teatergruppen! Hör av dig om du är intresserad. Kurserna börjar snart!

Teater 6–9 år, tisdagar kl. 17–18. Ledare: Anders Angel. Start 7 februari

Stjärnkören 6–8 år, torsdagar kl. 17.30–18.00
Singo 9–11 år, torsdagar kl. 16.45–17.25
Kör från 12 år, torsdagar kl. 16.00–16.40
Ledare: Sara Dahl. Start 26 januari

Obs! Är nog många intresserade planerar vi att starta en teatergrupp för
10–12 år! Hör gärna av dig med intresseanmälan!
Mer information och anmälningar:
www.simrishamn.se/sv/barn_utbildning/kulturskolan-kpe,
telefon 0414-81 96 01.

Första utställaren på Simrishamns bibliotek 2012 är Mona Balldin, som
visar kvinnoporträtt i textil i utställningen ”Måla med nål och tråd”.
Mona Balldin, bosatt i Lund och Baskemölla, har i hela sitt vuxna liv
arbetat som lärare och alltid älskat sitt yrke. Hon har också alltid målat
mycket, i olika tekniker, och också använt bildskapandet i sin undervisning. Först på senare år har hon börjat med fritt broderi, eller som hon
hellre kallar det, att ”måla
med nål och tråd”.
Med nålen som verktyg
och tråden som färg målar
Mona Balldin fram sina motiv. Hon följer inte ett mönster, utan låter form och färg
sakta växa fram. Motivet
skapas efter hand, nålen går
ofta sina egna vägar. Kvinnor är den gemensamma
nämnaren i hennes bilder:
kvinnors utsatthet och tillkortakommanden, kvinnors
ansvar och kvinnors styrka.
Inte sällan brukar Mona
Balldin sy sina motiv på
gamla kökshanddukar.
Välkommen in på Simrishamns bibliotek och se utställningen som pågår till
och med 28 januari. Läs gärna mer på simrishamn.se/
monaballdin.
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”Måla med nål och tråd” –
textila konstverk på
Simrishamns bibliotek
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simrishamn.se ”Web of the year 2011”
Vid den första prisutdelningen av företaget Espace utmärkelse ”Web of the Year 2011” i
Stockholm kammade Simrishamns webbplats
hem förstapriset i kategorin ”kommun”. Det är
besökarna på hemsidan och deras betyg som avgjorde.
– För första gången under E-space långa historia har vi tagit fram en utmärkelse till de företag
och organisationer vars webbplatser undersöks
med vår metod, säger bolagets Communications
CEO Heikki Jungell. Utmärkelsen ”Web of the
Year 2011” baseras på de undersökningar som
genomförts under perioden december 2010–
november 2011 och ges till webbplatser som har
den högsta andelen nöjda besökare i sin kategori.
Tre webbplatser i respektive tolv branscher var
nominerade.
– E-space undersökningar baseras på besökar-

nas omdömen och därför är det uteslutande besökarnas omdömen som ligger till grund för utmärkelsen ”Web of the Year”. Ingen jury och inga
proffstyckare, bara respektive webbplats egna
besökares omdömen! säger Heikki Jungell.
Företaget E-space har bl.a. landets största
kommuner som kunder och på kundlistan finns
också en rad stora internationella företag och organisationer som t.ex. Barncancerfonden, Com
hem, Hemnet, LRF, SJ, SKL, Swedbank, Svenska Spel, Sveriges Radio, Sveriges riksdag och
Telia.
– Det är fantastiskt kul och inspirerande att vi
fick utmärkelsen i hård konkurrens med våra
duktiga kollegor runt om i landet, säger Jan-Erik
Zandersson, informationsansvarig i Simrishamns kommun. Vi arbetar metodiskt med att
göra simrishamn.se informationstät och begrip-

lig, ett långsiktigt arbete där vi undviker korta
trender och har användarnas nytta för ögonen i
stället – utmärkelsen är givetvis ett kvitto på att
det gäller att både vara uthållig, ha medborgarna
i fokus och ha medarbetare som förstår webbens
möjligheter och nytta.
E-tjänster nästa steg för simrishamn.se.
– Förutom att hela tiden se över det redaktionella innehållet och vara både beskrivande och
inbjudande, kommer ett antal e-tjänster via hemsidan under året, säger Jan-Erik Zandersson. Det
kommer också både fler tekniska funktioner på
sidan (bättre bloggar, fler youtube-filmer etc.)
och reviderade sidor om frågor som berör samhällsbyggnad, barn & utbildning samt kultur &
fritid.
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Välkommen till Bergengrenska, anhörigstöd i Simrishamn
Anhörigstöd är till för dig som stöttar eller vårdar en närstående. Du kan ha en närstående som
är äldre, långvarigt sjuk, funktionsnedsatt eller
som har ett missbruk/beroende. Vilket stöd som
kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och
den livssituation du befinner dig i. Stödet kan exempelvis bestå av samtal, anhöriggrupp, information eller utbildning.

information kring frågor som kan vara viktiga
för dig som anhörig. Syftet med anhöriggrupper
är att skapa en ökad förståelse kring vad funktionsnedsättningen/sjukdomen innebär och vilka
svårigheter som kan komma med den. Att ge exempel på nya handlingsstrategier som förhoppningsvis kan ge både anhörig och närstående en
högre livskvalitet.

Frivilligarbetare
Som frivilligarbetare gör man besök hos någon i
deras hem, pratar en stund, dricker en kopp kaffe, promenerar, är sällskap till vårdcentral/sjukhus, läkare eller tandläkare, sällskap till apotek,
frisör, fotvård, kyrka eller bibliotek. Allt bygger
på frivillighet. Vissa har möjlighet att göra en insats varje vecka, andra en gång i månaden. Varje
insats är lika värdefull!

Demensteamet
Behöver du som anhörig till en person med demenssjukdom stöd och mer kunskap om demenssjukdomarna? Du kanske har många funderingar, frågor och känner en oro inför framtiden. Då
är du välkommen att höra av dig till demensteamet, telefon 0414-81 92 94 eller 81 92 93. Du kan
också komma förbi oss på Bergengrenska centret
på Stortorget i Simrishamn.

Anhörigombud, anhörigkonsulent och anhöriggrupp
Anhörigombud är en eller flera personal i en personalgrupp som utsetts till eller själva valt att ha
uppgiften anhörigombud. Exempel är undersköterskor som i sitt ordinarie arbete ofta kommer i
kontakt med anhörigvårdare och deras närstående. Syftet med anhörigombuden är att bidra med
anhörigperspektiv i den egna verksamheten samt
att synliggöra anhörigvårdarna och deras behov.
Anhörigombuden arbetar även med att informera
och sprida kunskap om de anhörigas situation.
Anhörigkonsulentens arbete är bland annat att
synliggöra de anhörigas situation. Anhörigkonsulent erbjuder dig information om vad kommunen har att erbjuda, råd och stöd i olika anhörigfrågor, stödsamtal där du får tillfälle att i lugn
och ro beskriva dina tankar och känslor kring
din/er livssituation för någon som har tid att lyssna. Vi har möjlighet att möta dig som anhörig enskilt, i par- och familjesamtal.
Som anhörig kan du delta i en anhöriggrupp.
Här får du tillsammans med andra tid och möjlighet att fundera över din livssituation genom att
dela dina erfarenheter. Du får också kunskap och

Mansgrupp
Bergengrenska ägnar även särskild uppmärksamhet till anhörigvårdare som är män. Det är
viktigt att kunna erbjuda denna stödinsats då
mansrollen kan förändras drastiskt då man går in
i den vårdande rollen.Anhöriggruppen för män
startar torsdag den 2 februari och fortsätter träffas varannan torsdag kl. 13–15.
Drop-in-caféer
Det finns flera möjligheter för dig som medborgare att besöka några av våra drop-in-caféer. Vi
samarbetar med många frivilligorganisationer
och våra caféer finns i Kivik, Hammenhög, Skillinge, Simrishamn och Borrby. Alla hälsas välkomna att titta in för en pratstund och en god fika. Att få möjlighet att träffa andra personer som
är i samma eller liknande situation för att prata,
utbyta erfarenheter och ha trevligt en stund kan
för många vara en riktig guldstund. Vid ett par
tillfällen anordnas också förläsningar med olika
tema. 21 februari kommer vi att få besök av
Katrin Rosberg, leg. sjukgymnast, fysioterapeut,
inspiratör och utbildare Feldenkrais, meditation.
Det främsta syftet med våra caféer är att ge kom-

Ansvarig utgivare: Anna Thott
Redaktör: Tina Schedvin, tfn: 0414-81 90 00, fax: 0414-81 97 00
E-post: tina.schedvin@simrishamn.se

munmedborgarna möjlighet till en social mötesplats där samtalet/samtalen är i fokus. Vid alla
våra caféer erbjuds kaffe och fika till ett självkostnadspris på 15 kr.
Öppettider under våren:
- Kivik – Äppelgården, följande torsdagar kl.
14-16 – frivilliga från Kiviks församling: 16 februari, 15 mars, 19 april, 24 maj.
- Hammenhög – Tulpanen, följande torsdagar
kl. 14–16 – frivilligarbetare från Österlens demensförening: 26 januari, 23 februari, 29 mars,
26 april, 31 maj, 28 juni.
- Skillinge – Ankaret, onsdagar jämna veckor
kl. 13.30–15.30 – frivilligarbetare från Ankarets vänner, Röda Korset Borrby och NHR: 8 februari, 22 februari, 7 mars, 21 mars, 4 april, 18
april, 2 maj, 16 maj, 30 maj.
- Borrby – Församlingshemmet, onsdagar
ojämna veckor kl. 14–16 – frivilligarbetare från
församlingen och Röda Korset Borrby: 1 februari, 15 februari, 29 februari, 14 mars, 28 mars, 11
april, 25 april, 3 maj, 23 maj.
- Simrishamn – Bergengrenska centret
Varje tisdag, kl. 13.30–15.30 (21 februari är Katrin Rosberg, leg. sjukgymnast/fysioterapeut/inspiratör och utbildare med oss, tema ”Må bättre
nu”) och torsdagar jämna veckor, kl. 13.30–
15.30.
- Demensteamet har café för anhöriga till någon
som har demenssjukdom/minnesproblematik
första fredagen i månaden under våren kl. 13–15
på Bergengrenska centret.
- Mansgrupp torsdagar ojämna veckor kl.13–14.
Anhörigombudet Anders Åkesson håller i dessa
grupper för män som vårdar och ger stöd till en
närstående.

Nästa kommuninformation kommer 16 februari
simrishamn.se

